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Diplomová práce se zabývá zhodnocením vlivu retardérů hoření na požárně technické 

charakteristiky polyamidových směsí. První kapitola je věnována vlastnostem polyamidů a 

jejich požárně technickým charakteristikám. Ve druhé kapitole se věnuji v současnosti 

používaným retardérům hoření. Ve třetí kapitole popisuji výběr zkušebních vzorků. Čtvrtá, 

pátá a šestá kapitola je věnována praktickému měření zapalitelnosti a vznětlivosti, měření 

spalného tepla a termické analýze. V sedmé kapitole shrnuji a porovnávám naměřené 

výsledky. 

Klíčová slova: Polyamid 6, retardéry hoření, spalné teplo, teplota vzplanutí, teplota vznícení, 

termická analýza. 

 

 

 

ANNOTATATION 

NĚMCOVÁ, M., Influence of Addition of Retardants to Polyamide Mixtures on Fire-

Technical Characteristic. The Thesis, Ostrava: VŠB-TU, 2012. 60 p. 

The thesis deals with evaluation influence of addition of flame retardants to polyamides on 

fire-technical characteristic. The first chapter is devoted to polyamide properties and fire-

technical characteristics. The second chapter I devote to current used flame retardants. In the 

third chapter are tested assays selection described. The fourth, fifth and sixth chapters are 

devoted to practical measurement of ignition and self-ignition, heat of combustion and 

thermal analysis. In the seventh chapter I summarize and compare results of measurements. 
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ÚVOD  

Polyamidy představují značnou část z velkého množství polymerů. Mají široké 

využití v různých odvětvích. Jejich nevýhodou je hořlavost, která mnohdy omezuje 

jejich širší využití. Díky přídavným látkám, tzv. retardérům hoření dochází ke snížení 

hořlavosti. Cílem této práce je stanovení požárně technických charakteristik (PTCH) – 

teploty vzplanutí a vznícení, spalného tepla a termické analýzy čistého Ultramidu B27 E 

(Polyamid) a Ultramidu B27 E s obsahem různých retardérů a zhodnocení, jaký vliv 

tyto příměsi na PTCH mají.  

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, z nichž první část je teoretická 

a zahrnuje seznámení se s problematikou polyamidů a jejich požárně technickými 

charakteristikami. Druhá kapitola je věnována retardérům používaným do polymerů 

obecně. Retardéry jsou rozděleny do skupin podle jejich složení a jsou uvedeny 

základní mechanismy způsobů retardace. 

V druhé, praktické části se věnuji jednotlivým měřením PTCH a vyhodnocení 

naměřených dat. Ve třetí kapitole popisuji výběr vzorků a jejich složení. Další tři 

následující kapitoly jsou věnovány samotným měřením PTCH, je zde popsána metoda, 

podle které měření provádím, příprava vzorků a popis průběhu měření. Každé měření 

zahrnuje měření čistého polyamidu 6 a pěti dalších polyamidů s přídavkem různých 

typů retardérů. Následuje vyhodnocení naměřených dat, kde hodnotím, jaký vliv mají 

retardéry na jednotlivé PTCH, jak se mezi sebou liší, jejich výhody a nevýhody. 

Cílem práce je pomocí normalizovaných metod zhodnotit vliv různých typů 

retardérů na PTCH polyamidových směsí. 
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REŠERŠE 

V teoretické části práce bylo důležité seznámení s vlastnostmi polyamidů, 

složení polyamidu 6, požárně technickými charakteristikami. Pro tuto část jsem použila 

tištěnou literaturu pana Filipiho [2] a pana Masaříka [6]. Z internetových zdrojů to byla 

především literatura [22] a [25]. 

U problematiky týkající se retardérů hoření jsem vycházela především ze 

zahraniční literatury na internetu [17], [25] a tištěné publikace výše zmíněného pana 

Masaříka [6], která se ve svém závěru věnuje několika druhům retardérů hoření  

Doplňující informace, poznatky z jiných provedených měření vlastností 

retardérů jsem čerpala z odborných článků [1], [3], [4], [5]. 

Pro praktickou část jsem informace čerpala z norem [8], [9] a pro teorii 

Termické analýzy jsem využila především materiály VŠCHT [32]. Výběr vzorků jsem 

provedla na základě Bakalářské práce pana Vydry [7]. 

Pro tvorbu práce byla důležitá i ostatní literatura, jež je uvedena v seznamu 

literatury, ale týkala se zpravidla samostatných odstavců, obrázků, tabulek apod. 
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1 POLYAMIDY 

Polyamidy jsou plastické hmoty, které jsou tvořeny lineárními polymery. 

Vyrábějí se v několika modifikacích, lišících se počtem uhlíkatých atomů výchozího 

monomeru. Zpracovávají se jako termoplasty, vlákna nebo folie [6]. 

Chemické složení: 

Polyamid 66 (složený PA):  - ( ) ( )[ ]
n

COCHNHCOCHNH 4262 -      

Polyamid 11 (složený PA):  - ( )[ ]
n

COCHNH 102 - 

Polyamid 6 (jednoduchý PA):  - ( )[ ]
n

COCHNH 52 - 

Termoplastické polyamidy mají z části krystalickou strukturu o hustotě 1040-

1130 3−⋅ mkg , jsou matného vzhledu, bílé až nažloutlé barvy. Jsou velmi tvrdé, pevné, 

houževnaté a odolné proti oděru. Vyznačují se vysokými a ostrými teplotami tání 

v rozmezí (185-269) °C, což znamená, že pod teplotou tání prakticky neměknou. 

Důvodem je malá teplotní závislost na polymeračním stupni, tzn., že nízkomolekulární 

podíly mají prakticky stejnou teplotu tání jako vysokomolekulární [6], [22].  

Polyamidy jsou odolné proti běžným rozpouštědlům (aceton, alkohol, benzol) 

zásadám, uhlovodíkům, většině organických látek, olejům. Jsou rozpustné v kyselinách 

a některých aromatických uhlovodících (fenol, krezol apod.), rozpustnost se zvyšuje 

s rostoucí teplotou. V koncentrovaných kyselinách jsou degradovány (kyselina sírová, 

chlorovodíková, dusičná). Charakteristickým rysem polyamidů je nasákavost, která 

závisí na měrném povrchu, teplotě a obsahu vlhkosti v atmosféře. Polyamidy nejsou 

příliš odolné vůči atmosférickým vlivům a světlu. Následkem tepelných změn a 

ultrafialového záření dochází ke zhoršení jejich mechanických vlastností. Z tohoto 

důvodu se stabilizují různými solemi mědi nebo manganu a měly by se skladovat na 

chladných a tmavých místech [2], [6], [22]. 

Termoplastické polyamidy se modifikují pomocí různých plniv, z nichž 

nejpoužívanější jsou skleněná vlákna [6]. 

Polyamidy se používají jako konstrukční materiály s uplatněním ve strojírenství 

(ozubená kola, ložiska, pouzdra, části převodových skříní, rotory vývěv, ventilátory, 
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těsnění, míchadla). V automobilovém průmyslu se z polyamidů vyrábějí ventilátory, 

plováky, různá těsnění, filtry, rukojeti, držadla atd. [6]. 

1.1 Požárně technické charakteristiky polyamidů 

Většina polyamidů měkne a taví se dříve, než dojde k tepelnému rozkladu. 

Teplotní odolnost polyamidů je jen do teploty 80 °C, odolnost vůči mrazu je do -40 °C. 

V přítomnosti kyslíku dochází k pozvolné tepelné degradaci při teplotě 120 °C, dochází 

ke změně barvy z bílé na žlutou až světle hnědou. Za zvýšené teploty je vliv kyslíku 

na polyamidy velký. Dochází k tvorbě vazeb mezi lineárními molekulami v místech 

amidového dusíku. Vzniklý trojrozměrný netavitelný polyamid je pak odolnější vůči 

působení plamene. Při další tepelné degradaci dochází k uvolňování značného množství 

plynných produktů (H2O, CO2, NH3). Polymery přitom podléhají řetězovému štěpení. 

K zesíťování dochází v další části. Tepelná degradace probíhá ve dvou stupních. 

V prvním stupni dochází ke štěpení vazby mezi uhlíkem a dusíkem (–NH–CH2–), která 

představuje nejslabší řetězové spojení polyamidů. Sekundární reakce se vyznačují 

vznikem příčných vazeb. Vznik H2O se vysvětluje kondenzací a štěpením 

karboxylových a aminových skupin. [2], [25]. 

Při teplotách nad 120 °C dochází k pomalé destrukci, při teplotách okolo 250 °C 

nastává rychlá destrukce. Počátek tavení nastává při teplotách nad 300 °C. Teplota 

vznícení je při teplotách 450 °C – 500 °C [2]Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., [22].  

Při tepelném rozkladu dochází k uvolňování toxických zplodin hoření. Při tepelném rozkladu dochází k uvolňování toxických zplodin hoření. 

Při teplotách nad 800 °C vzrůstá ve vznikajících plynných produktech koncentrace 

HCN a CO, které představují značné nebezpečí. Polyamidy jsou obecně snadno zápalné, 

hoří zvolna, přičemž se taví a odkapávají. Viskozita taveniny polyamidů zůstává 

vysoká, její tekutost je nižší než u polyesteru, polypropylenu nebo polystyrenu. Z toho 

důvodu také dochází k napěňování taveniny vznikajícími plynnými produkty pyrolýzy 

[2], [22].  
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2 RETARDÉRY HOŘENÍ 

Obecně jsou retardéry hoření látky, které se přidávají do hořlavých materiálů 

za účelem snížení jejich hořlavosti. Mohou narušovat procesy nezbytné k hoření 

polymerů jako je ohřev, pyrolýza, zapalování, šíření tepelné degradace [25]. Retardéry 

hoření můžeme rozdělit podle několika kritérií. Podle způsobu použití je rozdělujeme 

na [6]:  

1) aditivní retardéry, 

2) reaktivní retardéry, 

3) povrchové retardéry. 

Ad 1) Aditivní retardéry 

Jsou to látky, které se přidávají spolu s dalšími přísadami do polymerů za 

účelem úpravy jejich vlastností [6].  

 Při běžných podmínkách s polymery nereagují, k reakci dochází pouze 

za zvýšené teploty při hoření. Obvykle se jedná o minerální plniva, organické 

sloučeniny, které mohou zahrnovat také makromolekuly [25]. 

Ad 2) Reaktivní retardéry 

Tyto látky jsou součástí reakční směsi při polymeraci, vstupují 

do makromolekulárního řetězce polymeru a zůstávají v něm trvale chemicky vázány [6].  

Na rozdíl od aditivních retardérů, tyto jsou obvykle vloženy do polymerů během 

syntézy. Takovéto retardéry jsou včleněny přímo do polymerního řetězce [25].  
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Ad 3) Povrchové retardéry 

Jsou to směsi nebo kombinace materiálů upravené do formy schopné vytvořit 

ochrannou vrstvu na povrchu výrobků z plastů [6]. 

Dalším kritériem je způsob, jakým dojde k retardačnímu účinku [25]: 

a) chemicky (reakce v kondenzované nebo plynné fázi), 

b) fyzikálně (chlazení, vznik ochranné vrstvy, nebo naředění hořlavých 

plynů). 

Ad a) Chemický způsob retardace 

Ke snížení hořlavosti vlivem chemické modifikace může dojít jak v plynné, tak 

v kondenzované fázi. Mechanismus volných radikálů vznikajících při hoření může být 

zastaven včleněním přídavku retardéru hoření, který přednostně uvolní určitý radikál, 

např. radikál ( )•Cl  a ( )•Br  , v plynné fázi. Tyto radikály mohou vstupovat do reakcí 

s vysoce reaktivními látkami, jako je radikál vodíku ( )•H  nebo hydroxidový radikál 

( )•OH  za vzniku méně reaktivní nebo inertní molekuly. Takováto změna průběhu 

reakce hoření vede k výraznému snížení teploty, a tudíž i ke snížení vývinu spalin. 

V kondenzované fázi je možné spuštění dvou typů chemických reakcí. V první z nich 

může retardér urychlit roztržení polymerních řetězců. V takovém případě polymer 

odkapává, a tím se vzdaluje z aktivní zóny hoření. Eventuálně může způsobit vytvoření 

zuhelnatělé nebo sklovité vrstvy na povrchu polymeru chemickou přeměnou 

rozpadajících se polymerních řetězců. Tato zuhelnatělá nebo sklovitá vrstva působí jako 

izolační vrstva mezi plynnou a kondenzovanou fází.  [17], [25].    

Ad b) Fyzikální způsob retardace 

Endotermní rozklad různých aditivních retardérů způsobuje spotřebu tepla, a tím 

pokles teploty. Do této kategorie se řadí hydroxid hlinitý a hydroxid hořečnatý, které 

uvolňují vodní páru. Když se retardér rozloží na inertní plyny ( OH 2 , 2CO , 3NH , atd.), 

dojde ke zředění hořlavých plynů, což sníží pravděpodobnost vzplanutí. Kromě toho 

některé aditivní retardéry vytvářejí ochrannou pevnou nebo plynnou vrstvu mezi 

plynnou fází, kde dochází k hoření a pevnou fází, kde nastává tepelná degradace. Tato 

ochranná vrstva omezuje pohyb hmoty, hořlavých těkavých plynů a kyslíku [25]. 
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2.1 Halogenované retardéry hoření 

Účinnost halogenovaných retardérů závisí na typu zvoleného halogenu. 

Sloučeniny na bázi fluoru a jodu se příliš nepoužívají vzhledem k tomu, že nijak 

neovlivňují proces hoření.  Sloučeniny fluoru mají vyšší tepelnou stabilitu než většina 

polymerů a nevytvářejí halogenované radikály při stejném teplotním rozsahu, jako je 

tepelný rozklad polymerů.  

Brom a chlor, díky nízké vazebné energii mezi atomy uhlíku, mohou být snadno 

uvolněny a podílejí se na procesu hoření, především na mechanismu volných radikálů 

nacházející se v plynné fázi [1], [25].  

2.1.1 Aditivní halogenované retardéry 

Rozklad polymeru vyvolaný zvýšenou teplotou vede k uvolnění velmi 

reaktivních částic volných radikálů, jako jsou ( )•H a ( )•OH , které udržují hoření 

v plynné fázi. Halogenované retardéry hoření jsou schopny s těmito částicemi reagovat 

a na základě toho dojde k přerušení řetězové reakce hoření v plynné fázi (Obr. 1), [25], 

[18].  

•+•→ XRRX    

HXRHRX +•′→′+•  

•+→•+ XHHHX 2  

•+→•+ XOHOHHX 2  

Kde X je Br nebo Cl. 

Ve výše uvedených reakcích je HX  částice retardéru hoření, která vznikne 

reakcí •X s HR′ . Současně vznikne nehořlavý HX , který může fyzicky působit 

na mechanismus hoření (ochrannou vrstvou nebo rozředěním spalin). Kromě toho také 

vyvolá oxidaci na pevné fázi a vzniklé produkty se cyklicky pohybují, což vede 

k vytvoření pevné ochranné vrstvy. Dále je třeba zmínit, že •X  je o dost méně 

reaktivní než •OH  a •H . 
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Obr. 1 Oblast působení halogenovaných retardérů [18] 

2.1.2 Reaktivní halogenované retardéry 

Hlavní výhoda těchto reaktivních retardérů ve srovnání s aditivními retardéry 

spočívá v tom, že mohou být používány i v relativně malých koncentracích. Nicméně 

tyto sloučeniny vyžadují dostatečný stupeň syntézy, který ovšem není výhodný 

z hlediska průmyslové výroby [25].  

2.2 Retardéry hoření na bázi fosforu  

Skupina těchto retardérů pokrývá širokou škálu anorganických a organických 

sloučenin a zahrnuje oba typy sloučenin, reaktivní (chemicky vázané v materiálu) 

i aditivní (včleněny do materiálu). Mají značné pole využití a dobré vlastnosti z hlediska 

požární bezpečnosti. Do této skupiny patří fosfáty, fosfonáty, fosfináty a jejich oxidy 

a také červený fosfor [17], [25]. 

Retardéry na bázi fosforu jsou účinné zejména pro polymery obsahující kyslík 

(polyestery, polyamidy). U většiny těchto polyamidů vede tepelný rozklad k vytvoření 

kyseliny fosforečné, která se okamžitě vysráží, čímž vzniká pyrofosforečnan a uvolní se 

voda, která naředí oxidační plynnou fázi (Rovnice 1). Kromě toho může kyselina 

fosforečná (nebo vzniklý pyrofosforečnan) na povrchu vytvořit krustu stabilní 

i ve vysokých teplotách a zabránit tak přístupu kyslíku. Tato zuhelnatělá vrstva (Obr. 2) 

izoluje a chrání polymer před ohněm několika způsoby. Jednak chrání před vytvořením 

nových volných radikálů, dále omezuje difuzi kyslíku, čímž snižuje hořlavost 

a v neposlední řadě izoluje polymer od přímého tepelného působení.  
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Rovnice 1 Rozklad kyseliny fosforečné [25] 

 

 

Obr. 2 Vytvoření zuhelnatělé vrstvy [20] 

2.2.1 Červený fosfor 

Červený fosfor je poměrně účinný retardér. Používá se v malých koncentracích 

(méně než 10 %) a má zanedbatelný vliv na mechanické a elektrické vlastnosti 

polymerů. Používá se především do polyamidů 6, polyamidů 66, polyesterů, 

polyuretanů a polyetylenů.  

Výhodou červeného fosforu je, že není toxický a je stabilní při zpracování. Mezi 

nevýhody se řadí snadná vznětlivost a výbušnost. Tyto nevýhody lze eliminovat 

přidáním látek obsahující částice fosforu [6], [17], [25]. 

2.2.2 Anorganické fosfáty 

Polyfosforečnan amonný (APP) je sůl kyseliny fosforečné a amoniaku. Může 

mít proměnlivou délku rozvětveného nebo nerozvětveného řetězce (n). Krátké lineární 

řetězce (n < 100) jsou méně tepelně stabilní, rozkládají se už při teplotě nad 150 °C. 

Dlouhé řetězce (n >1000) vykazují velmi nízkou rozpustnost ve vodě, začínají se 

rozkládat při teplotách přesahujících 300 °C na kyselinu polyfosforečnou a amoniak. 

[25].  
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Tepelná degradace APP vytváří volné kyselé hydroxylové skupiny, které 

kondenzují vlivem tepelné dehydratace zesíťovaného ultrafosfátu a kyseliny 

polyfosforečné o vysoce zesíťované struktuře. Tato kyselina polyfosforečná reaguje 

s polymery obsahujícími kyslík nebo dusík a vyvolává dehydrataci a zuhelnatělou 

vrstvu. Účinnost APP závisí na použitém množství. V nízkých koncentracích není pro 

polyamidy až tak efektivní. Pro polyamid 6 je účinná koncentrace > 30% [25]. 

2.2.3 Organické sloučeniny na bázi fosforu 

Organické deriváty fosforu mohou působit jako aditivní nebo reaktivní 

monomery. Hlavní skupinou organických fosforových sloučenin jsou fosfátové estery, 

fosfonáty a fosfináty. Jedná se o alkyl a arylestery kyseliny fosforečné. 

Nejpoužívanějšími retardéry jsou  tributylfosfát, trifenylfosfát, trikresylfosfát. Použití 

těchto retardérů je u plastů omezené díky vysoké nestabilitě a relativně nízkému 

retardačnímu účinku [6], [25]. 

Tyto retardéry během tepelné degradace ovlivňují reakce především 

v kondenzované fázi, kde zpomalují průběh rozkladných reakcí, působí jako 

dehydratační činidlo a podporují tvorbu zuhelnatělé vrstvy [6]. 

2.2.4 Intumescentní systémy 

Tyto zpěňující systémy byly původně vyvinuty k ochraně konstrukcí a dřeva 

před požárem. Účinnost intumescentu (zpěňovala) je závislá na vytvoření expandované 

zuhelnatělé vrstvy na povrchu polymeru během tepelné degradace. Tato vrstva vytvoří 

izolační bariéru, omezuje přenos tepla mezi horkým povrchem a povrchem polymeru. 

Také omezuje přenos paliva z polymeru směrem k plameni a stejně tak i difuzi kyslíku 

do materiálu. Hlavní složení intumescentů zahrnuje 3 složky: 

− kyselý povrch: tvořený anorganickými kyselinami, solemi kyselin nebo 

kyselinami podporující dehydrataci karbonizačního činidla; 

− karbonizační činidlo: je uhlohydrát dehydratovaný kyselinou, který tvoří 

zuhelnatění; 

− napěňující činidlo: rozkládá a uvolňuje plyny, které vedou k rozpínání 

polymeru a vytvoření nabobtnalé, velmi pórovité vrstvy (melamin, 

guanidin, močovina, chlorované parafíny). K uvolnění plynu musí dojít 
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během tepelného rozkladu karbonizačního činidla za účelem aktivace 

expanze zuhelnatělé vrstvy [25]. 

Oblast působení intumescentních systémů je patrná z Obr. 3. 

 

Obr. 3 Oblast působení intumescentů [21]  

2.3 Dusíkaté retardéry hoření 

Dusíkaté retardéry hoření představují řešení šetrnější k životnímu prostředí 

oproti ostatním retardérům. Mezi nejvýznamnější organické dusíkaté sloučeniny 

s retardačním účinkem patří melamin, jeho deriváty a soli organických nebo 

anorganických kyselin. Melamin je tepelně stálá krystalická látka s bodem tání 345 °C, 

při obsahu 67 % hm. Při teplotách kolem 350 °C už nastává sublimace. Ihned po 

sublimaci dochází k pohlcení značného množství energie a tím ke snížení teploty. Ve 

vysokých teplotách se melamin rozkládá vyčleněním amoniaku, který zřeďuje kyslík a 

hořlavé plyny, což vede k vytvoření tepelně stálých kondenzátů, známých jako melam, 

melem a melon, viz. Obr. 4 [1], [17], [25].  

 

Obr. 4 Štěpení melaminu [25] 
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Melamin může se silnými kyselinami vytvářet tepelně stabilní soli, jako jsou 

melamin kyanurát, melamin fosfát a melamin pyrofosfát.  

Melamin kyanurát se převážně používá do polyamidů bez příměsí. Nad 320 °C 

dochází k endotermickému rozkladu za vzniku melaminu a kyseliny kyanurové.  Při 

tomto dochází k poklesu teploty. Odpařený melamin působí jako inertní plyn a zřeďuje 

obsah kyslíku a produktů hoření. Ještě před rozpadem melaminu na amoniak a tepelně 

stálé kondenzáty se vytvořené teplo absorbuje a dochází k ochlazení [1]. 

2.4 Retardéry s obsahem křemíku 

Relativně malé množství příměsi sloučenin na bázi křemíku do polymeru 

výrazně zlepšuje jejich retardační účinek. Jedná se především o polysiloxany, silikony 

a křemičitany). Mechanismus působení polysiloxanů se odehrává především 

v kondenzované fázi, kde podporují tvorbu zuhelnatělé vrstvy [6], [25].  

2.5 Minerální retardéry  

Různá anorganická plniva mohou ovlivňovat reakce polymerů při požáru 

několika způsoby. Omezují složení hořlavých produktů, mění tepelnou vodivost 

výsledných produktů a jejich fyzikální vlastnosti závislé na teplotě a mění viskozitu 

výsledných produktů. 

Všechny tyto kroky mají vedlejší dopad na chování polymerů při požáru. 

Nicméně, některé minerály jsou více účelově využívány jako retardéry vzhledem 

k jejich chování za vysokých teplot. Nejpoužívanější minerální retardéry jsou hydroxidy 

kovů (obzvláště hliníku a hořčíku), uhličitanové hydroxidy a boritan zinečnatý. Vedle 

výše zmíněných hlavních účinků, mají tyto anorganické náplně přímý fyzikální 

retardační účinek. Při vzrůstající teplotě se tyto náplně endotermicky rozkládají, a tím 

pohlcují energii. Kromě toho uvolňují nehořlavé molekuly OH2 a 2CO , které zřeďují 

hořlavé plyny a mohou podporovat tvorbu skelné vrstvy [25]. Na Obr. 5. 
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Obr. 5 Oblast působení minerálních retardérů hoření [19] 

2.5.1 Hydroxid hlinitý 

Tato sloučenina je zdaleka nejpoužívanější retardér hoření díky tomu, že je 

poměrně levný. Jeho retardační účinek je dán uvolňováním vody, která ochlazuje 

a zřeďuje zónu hoření. Hydroxid hlinitý je stálý do teplot okolo 200 °C, kdy dochází 

k jeho rozkladu. 

( ) 322
/1050,200

3 32 OAlOHOHAl kgkJC
+ →

+°  

Tato reakce má hned několik účinků: 

− Spotřebovává se teplo 1050 1−⋅ kgkJ , čímž se polymer ochlazuje 

− 32OAl  vytvoří tepelně izolační ochranný povlak 

− uvolněná vodní pára zřeďuje hořlavé plyny a vytváří ochrannou plynnou 

vrstvu. 

Nevýhodou tohoto retardéru je, že jeho účinnost v polymerech vyžaduje jeho 

vyšší obsah, mnohdy až 60 %.  [17], [25]. 

2.5.2 Hydroxid hořečnatý 

Tento typ minerálního retardéru je vhodný pro polymery s vyšší teplotou 

zpracování, neboť je stabilní do teplot kolem 300 °C.  

( ) MgOOHOHMg kgkJC
+ →

+°

2
/1300,300

2  
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Hydroxid hlinitý reaguje stejným způsobem jako hydroxid hořečnatý, ovšem 

za vyšší teploty. Nejúčinnější retardační účinek se projevuje při teplotách nad 400 °C. 

Do této teploty převažuje exotermický charakter reakce [17], [25]. 

2.5.3 Hydroxidové uhličitany 

Veškeré uhličitany při vysoké teplotě uvolňují 2CO , ale pouze v případě 

uhličitanu vápenatého a hořečnatého k tomu dochází při teplotách pod 1000 °C 

(u uhličitanu hořečnatého je tato teplota dokonce kolem 550 °C). Ačkoli se uhlohydráty 

používají v menší míře než ostatní retardéry hoření, zůstávají alternativní možností 

k používání hydroxidu hlinitého a hydroxidu hořečnatého.  

Tepelný rozklad magnezitu je následující: 

( ) ( ) OHOHMgMgCOOHOHMgMgCO 223223 4444 +⋅→⋅⋅  

( ) OHMgOMgCOOHMgMgCO 2323 44 +⋅→⋅  

23 454 COMgOMgOMgCO +→⋅  

Zatímco hydroxid hlinitý uvolňuje vodu při teplotách mezi 180 °C – 200 °C 

a hydroxid hořečnatý při teplotách mezi 300 °C – 340 °C, tento hydromagnezit uvolňuje 

najednou vodu spolu s oxidem uhličitým mezi teplotami 200 °C - 550 °C, což napovídá 

tomu, že může mít podobné nebo i lepší retardační účinky než výše zmíněné hydroxidy 

[17], [25]. 

2.5.4 Boritany 

Jedná se o anorganické přísady s retardačními vlastnostmi. Mezi 

nejpoužívanější patří boritan zinečnatý OHOBZnO 232 332 ⋅⋅ , jehož předností je kromě 

retardačního účinku i potlačování vzniku dýmu. Během endotermního rozkladu mezi 

teplotami 290 °C - 450 °C dochází k uvolnění vody, kyseliny borité a oxidu boritého 

( 323 OB ). Oxid boritý měkne při 350 °C a nad 500 °C vzkypuje, což vede k vytvoření 

ochranné sklovité vrstvy.  

V případě polymerů obsahujících atomy kyslíku přítomnost kyseliny borité 

způsobuje dehydrataci vedoucí k vytvoření zuhelnatělé vrstvy. Tato vrstva chrání 

polymer před zahříváním a oxidací a omezuje uvolňování hořlavých plynů [1], [25], 

[31]. 
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2.6 Retardéry obsahující nanometrické částice 

Jedná se o poměrně nový druh retardérů. Nanometrické částice, které jsou 

vhodně rozptýlené do polymeru, přispívají k vylepšení jeho vlastností (tepelná odolnost, 

mechanické vlastnosti, požární odolnost). Účinnost těchto nanočástic na retardaci hoření 

je závislá na chemickém složení a uspořádání. Můžeme je rozdělit do tří základních 

skupin: 

− vrstvené materiály, 

− vláknité materiály. 

− částicové materiály. 

Tyto materiály vytvářejí jílovitou vrstvu, která polymer izoluje od tepelné 

radiace zvnějšku a tepelné zpětné vazby plamene, zřeďuje vzniklé hořlavé produkty, 

zabraňuje odkapávání polymeru. Tyto retardéry vykazují retardační účinky již při 

nižších koncentrací (2-5 % u polyamidů), jejich výhoda je i v tom, že jsou biologicky 

nezávadné [3], [7],[4] [25]. 

 



 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTICKÁ ČÁST 



 

18 

3 VÝBĚR VZORKŮ 

Pro stanovení PTCH byly vybrány polyamidy 6 retardované různými retardéry 

hoření a čistý polyamid 6. Výběr vzorků byl proveden na základě hodnot měření 

kyslíkového čísla, které byly zjištěny pro 22 zkoušených vzorků (21 retardovaných PA 

6 a čistého PA 6). Jednotlivé zkoušené vzorky byly dle použitého retardéru rozděleny 

do  5- ti skupin podle složení retardéru. První skupina obsahovala vzorky retardované 

na bázi melamin kyanurátu, druhá skupina zahrnovala jediný vzorek, který byl 

retardován na bázi melamin polyfosfátu, třetí skupina obsahovala bromované retardéry, 

čtvrtá skupina vzorky retardované pomocí sloučenin na bázi melamin kyanurátu a 

polysiloxanu a poslední pátá skupina zahrnovala vzorky obsahující retardéry na bázi 

organických fosfinátů [7].  

Výběr vzorků dle kyslíkového čísla jsem provedla na základě naměřených 

maximálních hodnot v každé skupině. Výsledky experimentu, na základě kterého jsem 

vzorky vybírala, jsou uvedeny na Obr. 6, [7].  V Tab. 1 jsou vybrané vzorky 

se zastoupením každé skupiny retardérů a samozřejmě čistý PA 6.  

Všechny používané vzorky jsou přibližně 3 roky staré, uskladněny byly 

na suchém a tmavém místě. Stáří vzorků samozřejmě mohlo ovlivnit průběh a výsledky 

měření.  

Tab. 1- Kyslíková čísla vybraných vzorků podle [7] 

Číslo vzorku Skupina 
Kyslíkové 
číslo[%] 

Ultramid B27 E Čistý polyamid 6 26,0 

W 9711 Na bázi melamin kyanurátu 37,2 

W 9712 Na bázi melamin polyfosfátu 28,1 

W 9716 Na bázi bromu 28,0 

W 9813 Na bázi melamin kyanurátu a polysiloxan 22,9 

W 9823 Na bázi organických fosfinátů 32,5 
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Obr. 6 -  Grafické znázornění stanovených hodnot kyslíkových čísel [7] 

3.1 Složení vzorků 

Jak už bylo uvedeno výše, všechny vzorky obsahují čistý polyamid 6 ve formě 

Ultramidu B27 E a další příměsi-retardéry v různých koncentracích, jež jsou patrné 

z Tab. 2. Dále jsou popsány použité retardéry. 

Tab. 2 - Složení zkušebních vzorků podle [7] 

[hmot. %] 
W 

9711 
W 

9712 
W 

9716 
W 

9813 
W 

9823 

Ultramid B27 E 84,7 79,7 74,7 87,7 79,7 

Budit 315 15  -  - 10  - 

Irganox B 225 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Melapur 200  - 20  -  -  - 

F-2400  -  - 20  -  - 

R-flam 5  -  - 5  -  - 

Dow Corning 4-7105  -  -  - 2  - 

Exolit OP 1314  -  -  -  - 20 
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Ultramid B27 E 

Jedná se o čistý polyamid 6. Ultramid B27 E je obsažen v každém zkušebním 

vzorku v různých hmotnostních poměrech viz Tab. 2. V literatuře [22] je uvedena 

teplota vznícení > 400 °C, teplota vzplanutí se neuvádí, bod tání je 220 °C, teplota tání 

je uváděna mezi 240 °C a 280 °C, hustota je v rozmezí 1,12 – 1,15 3−⋅cmg [10] 

Budit 315 

Budit 315 neboli Melamin kyanurát se skládá ze soli melaminu a kyseliny 

kyanurové, používá se především do polyamidů bez příměsí. Lze ho použít samostatně 

nebo v kombinaci s dalšími retardéry hoření, např. jako zpěňovač v intumescentních 

systémech.  Při teplotě nad 320 °C se rozkládá na melamin a kyselinu kyanurovou [1], 

[12].  Složení Buditu 315 je vidět na Obr. 7. 

 

Obr. 7 - Strukturní vzorec Buditu 315 [12]  

 

Irganox B 225 

Je směsí složek Irgafos 168 (50 %) a Irganox 1010 (50 %).  Na obrázku Obr. 8 

[13] je chemické složení Irganoxu B 225. Používá se do alken-kopolymerů jako je 

polyetylen, polypropylen, polybuten a etylen-vinylacetátových kopolymerů. U ostatních 

polymerů se používá spolu s dalšími látkami ve směsích. Irganox B 225 je vhodnou 

směsí pro dosažení potřebné stabilizace [27].  

Irgafos 168 je organofosfát, který má nízkou těkavost a je zvláště odolný vůči 

hydrolýze. Používá se k ochraně organických polymerů, které mají sklon oxidovat 

během jejich zpracování [13]. 

Irganox 1010 přispívá synergicky ke stabilizaci během zpracování a zajišťuje 

dlouhotrvající tepelnou stabilitu [13].  
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Obr. 8 - Složeni Irganoxu B 225 [13] 

 

Melapur 200 

Jedná se o sloučeninu na bázi melamin polyfofátu, ve formě bílého prášku, 

neobsahující halogeny, kovy ani antimon.  Snižuje vývin kouře a korozivitu materiálů.  

Není třeba k němu jako synergent přidávat antimon nebo těžké kovy. Nad 200 °C se 

endotermicky rozkládá na kyselinu fosforečnou, která s polymerem reaguje a vytváří na 

něm zuhelnatění a zabraňuje uvolňování volných radikálů plynu do oxidační oblasti. 

Zároveň dusíkaté látky uvolněné rozkladem melaminu nabobtnají zuhelnatění, čímž 

také chrání polymer [11], [24].  

F-2400 

Je bromovaný polymerní retardér hoření o vysoké molekulové hmotnosti. Používá 

se do termoplastů (polyetylen, polyamid 6 a polyamid 66, termoplastické polyuretany). 

Jeho vysoká molekulová hmotnost a chemická struktura nabízí několik výhod, jako je 

vysoká tepelná stabilita, výborná zpracovatelnost, vysoká stabilita vůči ultrafialovému 

záření [23]. 

Obsah bromu činí až 53%, měkne mezi 145-155 °C.  

Termogravimetrická analýza (10 °C/min, ve vzduchu) udává ztrátu hmotnosti 

o 2 % (při 339 °C), o 5 % (při 347 °C) a o 10 % (při 353 °C) [23].  

Na Obr. 9 je znázorněn strukturní vzorec F-2400 [16]. 
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Obr. 9 - Strukturní vzorec F-2400 [16] 

R-flam 5 

Hlavní složkou R-flam 5 je 80% oxid antimonitý ( )32OSb . Nejedná se o retardér 

hoření nýbrž o sloučeninu, která v kombinaci s halogenovými retardéry hoření zajišťuje 

synergický účinek. Teplota, při které dochází k měknutí materiálu, se pohybuje kolem 

90 °C, k tepelnému rozkladu dochází při teplotě 325 °C. Měrná hmotnost je 2,6 3−⋅cmg  

[7]Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

Dow Corning 4-7105 Dow Corning 4-7105 

Jedná se o bezhalogenový práškový siloxan. Výhody tohoto retardéru zahrnují 

snížení kroucení, rychlosti uvolňování tepla, kouře, rychlost vývinu jedovatého kouře, 

snížení absorbování vody [15].  

Nabízí zlepšení mechanických vlastností vysoce naplněných pryskyřicových 

systémů. Zlepšuje zpracování termoplastů. Pozitivně ovlivňuje pevnost. Je slučitelný 

s různými polymerními termoplasty, jako jsou polypropylen, polyetylen, polystyren 

a technické pryskyřice [29]. 

Exolit OP 1314 

Exolit OP 1314 je bezhalogenový retardér hoření na bázi organických fosfinátů, 

vyskytující se ve formě bílého prášku. Retardačního účinku dosahuje skrze napěnění. 

Termoplastické polymery obsahující Exolit OP 1314 při vystavení ohni napění a vytvoří 

stabilní zuhelnatění na povrchu sloužící jako bariéra. Ochranná vrstva zajišťuje tepelnou 

izolaci, snižuje přístup kyslíku a zabraňuje odkapávání roztaveného polymeru. Obsah 

fosforu v Exolitu OP 1314 se pohybuje mezi 20,5 – 21,5 %, jeho hustota je při 20 °C 

1,45 3−⋅cmg . 

Tento retardér byl vyvinut především pro použití do polyamidů. Polyamidy 

obsahující tento retardér vykazují velice dobré fyzikální a elektrické vlastnosti [14].  
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4 STANOVENÍ ZAPALITELNOSTI 

Měření jsem prováděla podle normy ČSN 64 0149 Stanovení vznětlivosti materiálů [8].  

Definice teploty vzplanutí 

Teplota vzplanutí je nejnižší teplota vzduchu proudícího kolem vzorku, při které 

dojde působením vnějšího zápalného zdroje k zapálení směsi plynných produktů 

rozkladu [8].  

Definice teploty vznícení 

Teplota vznícení je nejnižší teplota vzduchu proudícího kolem vzorku, při které 

dojde k samostatnému zapálení vzorku nebo produktů rozkladu bez přítomnosti 

vnějšího zápalného zdroje projevujícímu se plamenem nebo výbuchem [8]. 

4.1 Zkušební zařízení 

Měření probíhala na zkušebním zařízení pec podle Setchkina (Obr. 10).  Zařízení 

se skládá z elektrické odporové pece, držáku vzorku, misky na vzorek, pomocného 

zapalovacího zdroje, přístrojů pro regulaci a měření průtoku vzduchu, regulátoru teploty 

vzduchu v peci, termočlánků, zapisovače teplot [8].  

 

 

Obr. 10 - Pec podle Setchkina 
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4.2 Vzorky 

Před začátkem měření jsem si připravila vzorky jednotlivých materiálů. Vzorky 

jsem ořezala do čtvercového tvaru o rozměrech cca 21 x 21 mm tak, aby se jejich 

hmotnost vzájemně příliš nelišila. Norma [8] uvádí hmotnost vzorků v rozmezí 2 až 3 g, 

hmotnost zkoušených vzorků se pohybovala v rozmezí 2,00 až 2,14 g.  

4.3 Zkušební postup 

Zkouška probíhala za konstantní rychlosti proudění vzduchu vnitřním válcem 

pece 25 mm.s-1 za normální teploty. Pro zvolenou teplotu je nutno objemový průtok 

vzduchu přepočítat. V laboratoři je k dispozici graf závislosti objemového průtoku 

vzduchu na teplotě vzduchu v peci. Nastavení průtokoměru jsem prováděla na základě 

závislosti v tomto grafu.  

Pec bylo nutno nastavit na požadovanou předpokládanou teplotu vzplanutí 

(vznícení). Dle normy musí být teplota v peci konstantní po dobu minimálně 10 minut. 

Po ustálení teploty, která se nelišila více než o ± 1°C, jsem vložila zkušební vzorek do 

pece. Norma [8] uvádí doporučený maximální čas otevření pece 20 s (aby nedocházelo 

k přílišnému vychladnutí pece), skutečná doba otevření pece nepřesahovala 8 s se 

snahou o zachování konstantního času otevření pece. Pro lepší orientaci jsem 

zaznamenávala i teplotu v peci po jejím otevření. Tyto teploty byly v průměru o 15 °C 

nižší než požadovaná nastavená teplota.  

Po uzavření pece jsem začala stopovat čas, během kterého dojde nebo nedojde 

ke vzplanutí (resp. vznícení) vzorku. Při tom jsem sledovala průvodní jevy, jako byla 

změna plamene pomocného zápalného zdroje (pouze u teploty vzplanutí), vývin kouře, 

zabarvení kouře, zápach apod. Blíže budou tyto průvodní jevy rozebrány u jednotlivých 

zkoušených vzorků. 

Vzplanutí vzorku bylo provázeno náhlým uhašením plamene pomocného 

zápalného zdroje a nárůstem teploty.  

Pokud ke vzplanutí nedošlo do 15 minut, postup jsem opakovala při teplotě 

zvýšené o 10 °C. V případě, že vzorek vzplanul, proběhlo ještě jedno měření, které 

ověřilo, že při dané teplotě vzorek opravdu vzplane. 

Podobně jsem postupovala, pokud vzorek vzplanul už na začátku měření. 

V tomto případě jsem teplotu v peci postupně snižovala o 10 °C a sledovala jsem, při 
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jaké teplotě už vzorek nevzplane. Nejnižší teplota vzplanutí byla opět ověřena ještě 

jedním pozitivním měřením. 

Stejný postup následoval i u měření teploty vznícení s tím rozdílem, že se 

měření provádělo bez pomocného zápalného zdroje. Vznícení vzorku bylo provázeno 

výrazným nárůstem teploty a charakteristickým zvukem. 

Jelikož teploty vzplanutí a vznícení zkoušených retardovaných polyamidů 

nejsou v literatuře uvedeny, počáteční teploty byly voleny na základě odhadu. Proto u 

některých měření jsou rozdíly teplot mezi jednotlivými měřeními i 20°C, když se 

nastavená teplota jevila jako hodně vzdálená od skutečné teploty vzplanutí nebo 

vznícení. To bylo doprovázeno průvodními jevy, jako minimální uvolňování kouře, 

pomalý nárůst teploty.  

Norma [8] neuvádí, zda se má naměřená teplota vzplanutí či vznícení ještě dále 

ověřovat. Rozhodnutí každou změřenou teplotu vzplanutí (vznícení) ověřovat vycházelo 

ze snahy určit tyto teploty co nejpřesněji a vyhnout se náhodným jevům. Jak bude vidět 

při podrobnějším rozebrání jednotlivých měření v kapitole 7, tato opakování měla své 

opodstatnění.   

V následujících tabulkách jsou shrnuta jednotlivá měření teplot vzplanutí 

(vznícení). „Počáteční teplota“ je skutečná teplota proudícího vzduchu v peci po jejím 

ustálení a před vložením vzorku do pece. 

Podmínky v laboratoři byly průměrně stanoveny zvlášť pro teplotu vzplanutí 

(FIT) a teplotu vznícení (SIT). Tyto hodnoty jsou v následující Tab. 3: 

Tab. 3 Průměrné podmínky v laboratoři 

  FIT SIT 

Vlhkost [%] 20,8 23,1 

Teplota [°C] 22,0 22,0 

Tlak [mbar] 992,3 994,9 
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4.4 Měření teploty vzplanutí 

Ultramid B27 E 

Měření bylo doprovázeno zprvu slabým praskáním, potom následoval vývin 

bílého kouře. Vzplanutí vzorku předcházelo prošlehávání plamene pomocného 

zápalného zdroje. Průběh měření je zaznamenán v Tab. 4. 

Teplota vzplanutí je 440 °C. 

Tab. 4 – Naměřené hodnoty teploty vzplanutí Ultramidu B27E 

Vzorek 
Číslo 

měření 

Počáteční 
teplota 

[°C] 

Průtok 
[l.min-1] 

Hmotnost 
vzorku 

[g] 

Vzplanulo 
(AxN) 

Čas 
[min] 

Teplota 
vzplanutí 

[°C] 

Ultramid 
B27 E 

1 430 3,10 2,02 N -  

440 2 440 3,10 2,02 A 6:22 

3 440 3,10 2,00 A 5:31 

 

Vzorek W 9711 

Průběh měření provázelo taktéž slabé praskání následované vývinem bílého 

kouře a zvětšení plamene pomocného zápalného zdroje. Vzplanutí vzorku předcházelo 

zbarvení pomocného plamene do oranžova a jeho prošlehávání. Měření je zaznamenáno 

v Tab. 5. 

Teplota vzplanutí je 420 °C. 

Tab. 5 - Naměřené hodnoty teploty vzplanutí vzorku W 9711 

Vzorek 
Číslo 

měření 

Počáteční 
teplota 

[°C] 

Průtok 
[l.min-1] 

Hmotnost 
vzorku 

[g] 

Vzplanulo 
(AxN) 

Čas 
[min] 

Teplota 
vzplanutí 

[°C] 

W 9711 

1 401 3,25 2,04 N - 

420 
2 420 3,10 2,07 A 11:28 

3 410 3,25 2,06 N - 

4 420 3,10 2,08 A 5:27 
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Vzorek W 9712 

Zpočátku docházelo ke slabému praskání, následně k vývinu slabého světlého 

kouře, bez výraznějšího zápachu. Před vzplanutím se plamen pomocného zápalného 

zdroje zvětšoval.  

Při negativním měření zůstal v kelímku bílý rozteklý zbytek, na povrchu 

spečený (Obr. 11). Při pozitivním měření měl bílý zbytek tendenci napěnit (Obr. 12). 

 

Obr. 11 Zbytek vzorku W 9712 - negativní měření 

 

Obr. 12 Zbytek vzorku W 9712 - pozitivní měření 
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Tab. 6 - Naměřené hodnoty teploty vzplanutí vzorku W 9712 

Vzorek 
Číslo 

měření 

Počáteční 
teplota 

[°C] 

Průtok 
[l.min-1] 

Hmotnost 
vzorku 

[g] 

Vzplanulo 
(AxN) 

Čas 
[min] 

Teplota 
vzplanutí 

[°C] 

W 9712 

1 340 3,6 2,02 N - 

360 
2 350 3,5 2,06 N - 

3 360 3,5 2,06 A 9:43 

4 361 3,5 2,06 A 9:45 

 

Vzorek W 9716 

 Průběh měření teploty vzplanutí tohoto vzorku je zaznamenán v  

 

Tab. 7. Měření bylo doprovázeno nejdříve slabým praskáním, poté docházelo ke 

slabému vývinu kouře. Těsně před okamžikem vzplanutí došlo k silnému vývinu bílého 

kouře a uvolnění charakteristického zápachu připomínající desinfekci v nemocnici. 

Ihned po vzplanutí se uvolnil velice výrazný nepříjemný zápach.  

V kelímku zbyl nabobtnalý černý zbytek (Obr. 13), který po chvíli splasknul.   

Teplota vzplanutí je 350 °C. 

 

Obr. 13 Zbytek vzorku W 9716 
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Tab. 7 - Naměřené hodnoty teploty vzplanutí vzorku W 9716 

Vzorek 
Číslo 

měření 

Počáteční 
teplota 

[°C] 

Průtok 
[l.min-1] 

Hmotnost 
vzorku 

[g] 

Vzplanulo 
(AxN) 

Čas 
[min] 

Teplota 
vzplanutí 

[°C] 

W 9716 

1 365 3,5 2,05 A 6:20 

350 

2 350 3,5 2,04 A 11:15 

3 350 3,5 2,06 N - 

4 340 3,6 2,04 N - 

5 355 3,5 2,03 A 8:38 

6 350 3,5 2,05 A 9:45 

 

Vzorek W 9813 

Průběh měření tohoto vzorku je uveden v Tab. 8. Měření provázel nejdříve slabý 

vývin kouře, poté následoval jemný zápach, před vzplanutím se plamen pomocného 

zápalného zdroje zvětšoval a zbarvoval do sytě oranžové barvy. 

V kelímku zbyl spečený zuhelnatělý zbytek. 

Teplota vzplanutí je 430 °C. 

Tab. 8 - Naměřené hodnoty teploty vzplanutí vzorku W 9813 

Vzorek 
Číslo 

měření 

Počáteční 
teplota 

[°C] 

Průtok 
[l.min-1] 

Hmotnost 
vzorku 

[g] 

Vzplanulo 
(AxN) 

Čas 
[min] 

Teplota 
vzplanutí 

[°C] 

W 9813 

1 381 3,40 2,02 N - 

430 

2 391 3,30 2,06 N - 

3 411 3,25 2,10 A 7:07 

4 401 3,25 2,03 N - 

5 411 3,25 2,00 N - 

6 411 3,25 2,04 N - 

7 421 3,20 2,11 N - 

8 430 3,10 2,00 A 5:38 

9 430 3,10 2,00 A 9:39 
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Vzorek W 9823 

Tento vzorek zbarvoval plamen pomocného zkušebního zdroje do 

žlutooranžové, výraznější barvy. Do 2. minuty produkoval slabý bílý kouř, po tomto 

čase kouř hustší, s ne příliš výrazným zápachem. Po vzplanutí vzorku zůstal v kelímku 

zuhelnatělý, napěněný zbytek hnědé barvy. Průběh měření je zaznamenán v Tab. 9.  

Teplota vzplanutí je 420 °C. 

Tab. 9 - Naměřené hodnoty teploty vzplanutí vzorku W 9823 

Vzorek 
Číslo 

měření 

Počáteční 
teplota 

[°C] 

Průtok 
[l.min-1] 

Hmotnost 
vzorku 

[g] 

Vzplanulo 
(AxN) 

Čas 
[min] 

Teplota 
vzplanutí 

[°C] 

W 9823 

1 380 3,40 2,05 N - 

420 

2 390 3,30 2,04 N - 

3 400 3,25 2,05 N - 

4 410 3,25 2,04 N - 

5 430 3,20 2,02 A 7:08 

6 430 3,20 2,01 A 6:31 

7 420 3,30 2,04 A 7:15 

8 420 3,30 2,00 N - 

9 420 3,30 2,00 A 11:51 

4.5 Měření teploty vznícení 

Ultramid B27 E 

Naměřené hodnoty jsou zaznamenány v Tab. 10. 

Teplota vznícení je 470 °C. 

Tab. 10 Naměřené hodnoty teploty vznícení Ultramidu B27 E 

Vzorek 
Číslo 

měření 

Počáteční 
teplota 

[°C] 

Průtok 
[l.min-1] 

Hmotnost 
vzorku 

[g] 

Vzplanulo 
(AxN) 

Čas 
[min] 

Teplota 
vznícení 

[°C] 

Ultramid 
B27 E 

1 470 2,9 2,03 A 7:13 

470 2 460 2,9 2,00 N - 

3 470 2,9 2,06 A 6:35 
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Vzorek W 9711 

Naměřené hodnoty jsou zaznamenány v Tab. 11. 

Teplota vznícení je 470 °C. 

Tab. 11 Naměřené hodnoty teploty vznícení vzorku W 9711 

Vzorek 
Číslo 

měření 

Počáteční 
teplota 

[°C] 

Průtok 
[l.min-1] 

Hmotnost 
vzorku 

[g] 

Vzplanulo 
(AxN) 

Čas 
[min] 

Teplota 
vznícení 

[°C] 

W 9711 

1 470 2,9 2,10 A 3:44 

470 2 460 2,9 2,05 N -  

3 470 2,9 2,07 A 3:38 

 

Vzorek W 9712 

Měření bylo provázeno vývinem hustého bílého kouře a výrazným zápachem. 

Průběh měření je zaznamenán v Tab. 12. 

Teplota vznícení je 490 °C. 

Tab. 12 Naměřené hodnoty teploty vznícení vzorku W 9712 

Vzorek 
Číslo 

měření 

Počáteční 
teplota 

[°C] 

Průtok 
[l.min-1] 

Hmotnost 
vzorku 

[g] 

Vzplanulo 
(AxN) 

Čas 
[min] 

Teplota 
vznícení 

[°C] 

W 9712 

1 391 3,4 2,06 N -  

490 

2 400 3,4 2,05 N -  

3 421 3,3 2,06 N -  

4 438 3,1 2,02 N -  

5 459 3,0 2,04 N -  

6 480 2,9 2,00 N -  

7 500 2,8 2,07 A 1:07 

8 490 2,9 2,02 A 1:47 

9 490 2,9 2,04 A 2:05 
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Vzorek W 9716 

Naměřené hodnoty jsou zaznamenány v Tab. 13. 

Teplota vznícení je 470 °C. 

Tab. 13 Naměřené hodnoty teploty vznícení vzorku W 9716 

Vzorek 
Číslo 

měření 

Počáteční 
teplota 

[°C] 

Průtok 
[l.min-1] 

Hmotnost 
vzorku 

[g] 

Vzplanulo 
(AxN) 

Čas 
[min] 

Teplota 
vznícení 

[°C] 

W 9716 

1 470 2,9 2,08 A 1:37 

470 

2 460 3,0 2,08 A 1:40 

3 440 3,1 2,00 A 3:13 

4 420 3,2 2,08 N -  

5 430 3,0 2,08 A 3:50 

6 430 3,0 2,09 N -  

7 440 3,0 2,05 N -  

8 450 2,9 2,07 A 2:33 

9 450 2,9 2,05 A 2:11 

10 450,5 2,9 2,05 A 2:52 

11 440 2,9 2,13 N -  

 

Vzorek W 9813 

Naměřené hodnoty jsou zaznamenány v Tab. 14. 

Teplota vznícení je 470 °C. 

Tab. 14 Naměřené hodnoty teploty vznícení vzorku W 9813 

Vzorek 
Číslo 

měření 

Počáteční 
teplota 

[°C] 

Průtok 
[l.min-1] 

Hmotnost 
vzorku 

[g] 

Vzplanulo 
(AxN) 

Čas 
[min] 

Teplota 
vznícení 

[°C] 

W 9813 

1 470 2,9 2,09 A 4:29 

470 

2 460 2,9 2,11 A 6:52 

3 450 3,0 2,00 N -  

4 450 3,0 2,00 N -  

5 460 2,9 2,00 N -  

6 460 2,9 2,14 N -  

7 470 2,9 2,02 A 4:47 

8 470 2,9 2,05 A 4:43 
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Vzorek W 9823 

Naměřené hodnoty jsou zaznamenány v Tab. 15. 

Teplota vznícení je 450 °C. 

Tab. 15 Naměřené hodnoty teploty vznícení vzorku W 9823 

Vzorek 
Číslo 

měření 

Počáteční 
teplota 

[°C] 

Průtok 
[l.min-1] 

Hmotnost 
vzorku 

[g] 

Vzplanulo 
(AxN) 

Čas 
[min] 

Teplota 
vznícení 

[°C] 

W 9823 

1 426 3,2 2,06 N -  

450 
2 437 3,0 2,11 N -  

3 445 3,0 2,08 A 5:43 

4 447 3,0 2,08 A 5:16 
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5 STANOVENÍ SPALNÉHO TEPLA 

Spalné teplo PCSQ  je tepelný obsah látky po dokonalém vyhoření, kdy veškerá 

vzniklá voda je zcela kondenzována, za stanovených podmínek [9].  

5.1 Zkušební zařízení 

Spalné teplo bylo měřeno na poloautomatickém kalorimetru IKA C 200 (Obr. 

15) dle normy ČSN EN ISO 1716.  

Kalorimetr se skládá z těchto částí [9] viz (Obr. 14): 

Míchadlo (1) je poháněno motorkem s konstantními otáčkami. Pro zabránění 

přenosu tepla na kalorimetr a z něho, musí mít pohonná hřídel míchadla tepelně 

izolovanou část v těsnění mezi víkem a pláštěm. V mém případě bylo míchadlo 

magnetické. 

Víko pláště (2) je uzpůsobeno pro vložení kelímku a elektrického zapalovacího 

zařízení. Víko včetně všeho těsnění musí odolat vnitřnímu tlaku 21 MPa. 

Zapalovací vodiče (3) 

Zařízení pro měření teploty (4) způsobilé poskytnout rozlišitelnost 0,005 K. 

Kalorimetrická nádoba (5) sestávající z obalu z leštěného kovu, konstruovaná 

a upravená pro uložení bomby. Její rozměry umožňují ponoření bomby do vody. 

Plášť (6) sestávající z nádoby s dvojitými stěnami, která je spolu s víkem tepelně 

izolovaná. Plášť je naplněn vodou. Rozměry pláště jsou takové, aby byl kolem 

kalorimetrické nádoby prostor alespoň 10 mm. Kalorimetrická nádoba musí být 

postavena na co nejmenší ploše z nevodícího materiálu. V  mém případě byla 

kalorimetrická nádoba podepřena zespod na třech hrotech. 

Kalorimetrická bomba (7): má objem 300 ± 50 ml, hmotnost nejvýše 3,25 kg, 

tloušťku pláště nejméně 1/10 vnitřního průměru nádoby. 

Kelímek (8) je vyroben z nerezavějící oceli s plochým dnem o průměru 25 mm.  

Elektrody (9) 

Zapalovací drát (10) je drát z čistého železa o průměru 0,1 mm. 
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Držák kelímku (11) 

Časoměrné zařízení schopné zaznamenávat čas s přesností 1 s za 1 h. 

Zdroj elektrického proudu o napětí zapalovacího okruhu, které nesmí při 

zapálení překročit 20 V. 

Manometr a jehlový ventil připojený k přívodnímu kyslíkovému okruhu pro 

indikaci tlaku v bombě při jejím plnění.  

Váhy s přesností na 0,1 mg. 

 

Obr. 14 - Schéma kalorimetru [9] 

 

Obr. 15 Poloautomatický kalorimetr IKA C 200 
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5.2 Zkušební postup 

Vzorky byly nařezány tak, aby jejich velikost odpovídala hmotnosti kolem 0,8 g 

a bez problému se vešly do kelímku. Pro každý materiál byly použity 3 stejné vzorky 

tak, jak to vyžaduje norma [9]. Každý vzorek byl před měřením zvážen a jeho hodnota 

zaznamenána do tabulky.  

Před samotným měřením byla ověřena platnost kalorimetrické konstanty pomocí 

několika měření, která prokázala její platnost, dále už nebylo potřeba kalorimetr 

kalibrovat. 

Každému měření předcházelo vážení vzorku na vahách s přesností 0,1 mg. Poté 

jsem zvážený vzorek přivázala bavlněnou nití k zapalovacímu drátu a vložila do 

kelímku. Takto připravený vzorek jsem spustila do kalorimetrické bomby a pevně 

zašroubovala. Uzavřenou kalorimetrickou bombu jsem natlakovala kyslíkem na tlak 3 

MPa. V dalším kroku jsem na víko bomby nasunula zapalovací adaptér a vložila do 

kalorimetrické nádoby tak, aby stála na třech hrotech umístěných na jejím dně.  

Vodu potřebnou do kalorimetru jsem nechala odstát a teploměrem ověřila, že její 

teplota souhlasí s teplotou okolí. Do zásobníku kalorimetru jsem nalila přibližně 2 l 

vody, přístroj už si automaticky načerpal množství, které potřeboval. V neposlední řadě 

jsem přístroj uzavřela víkem. 

Měření spalného tepla probíhalo automaticky. Při zapnutí kalorimetru jsem byla 

přístrojem vyzvána k ověření naplnění nádrže vodou a ke kontrole uzavření víka. Dále 

jsem zadala hmotnost vzorku. Přístroj začal přečerpávat vodu ze zásobníku 

do kalorimetru a po jeho naplnění se na displeji objevila počáteční teplota vody. Přístroj 

během každé minuty tuto teplotu aktualizoval. Přibližně po 15-ti minutách bylo měření 

dokončeno a přístroj vypočítal hodnotu spalného tepla.  

Jak již bylo uvedeno výše, z každého materiálu byly změřeny 3 vzorky, přičemž 

norma [9] uvádí, že výsledky se mohou lišit maximálně o ± 0,5% od průměrné hodnoty. 

Pokud by byl rozdíl ve výsledcích vyšší, musely by se naměřit ještě další dva vzorky. 

V mém případě se hodnoty lišily maximálně o ± 0,13%. 
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V následujících tabulkách je „hmotnost vzorku“ hmotnost vzorku před měřením 

s přesností na 0,5 mg, měřená v (g), „počáteční teplota“ je teplota vody v nádrži 

kalorimetru před samotným měřením v (°C), „spalné teplo“ je hodnota spalného tepla 

v 1. −kgMJ , „celková hmotnost po měření“ je hmotnost kelímku s případným 

nespáleným zbytkem po skončení měření v (g). 

Ultramid B27 E 

Měření probíhalo bez komplikací, došlo k dokonalému spálení vzorku. Průměrné 

spalné teplo bylo naměřeno 31,11 1. −kgMJ , viz Tab. 16.  

Tab. 16 - Průběh měření spalného tepla Ultramidu B27 E 

Vzorek 
Číslo 

měření 

Hmotnost 
vzorku 

[g] 

Počáteční 
teplota 

[°C] 

Spalné 
teplo 

[MJ.kg
-1

] 

Celková 
hmotnost 

po 
měření 

[g] 

Průměr 
[MJ.kg

-1
] 

Dovolená 
odchylka 

0,5%  

Rozdíl v 
absolutní 
hodnotě 
[MJ.kg

-1
] 

Odchylka 
od 

průměru 
[%] 

Ultramid 
B27 E  

1 0,8296 22,5176 31,15 9,9843 

31,11 0,156 

0,04 0,125 

2 0,8148 22,7963 31,11 9,9805 0,00 0,003 

3 0,8295 21,9347 31,07 9,9787 0,04 0,129 

 

W 9711 

Měření probíhalo bez komplikací, po každém měření byl kelímek naprosto 

prázdný, vlivem opakujícího se měření došlo k nepatrnému úbytku materiálu kelímku. 

Spalné teplo bylo v průměru naměřeno 28,51 1. −kgMJ , viz Tab. 17. 

Tab. 17 - Průběh měření spalného tepla W 9711 

Vzorek 
Číslo 

měření 

Hmotnost 
vzorku 

[g] 

Počáteční 
teplota 

[°C] 

Spalné 
teplo 

[MJ.kg
-

1
] 

Celková 
hmotnost 

po 
měření 

[g] 

Průměr 
[MJ.kg

-1
] 

Dovolená 
odchylka 

0,5%  

Rozdíl v 
absolutní 
hodnotě 
[MJ.kg

-1
] 

Odchylka 
od 

průměru 
[%] 

W 9711 

1 0,8511 22,8526 28,51 9,9943 

28,51 0,143 

0,00 0,005 

2 0,8362 22,5875 28,51 9,9891 0,01 0,022 

3 0,8279 22,1761 28,50 9,9858 0,01 0,027 
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W 9712 

Při spalování došlo k připečení malého množství zbytku ke kelímku. Tento 

zbytek nešel odstranit mechanicky, chemicky ani vyžíháním. Nakonec se zbytek 

podařilo odstranit za značného zahřátí kelímku a rychlého ochlazení mechanicky. I 

přesto ale výsledky spalných tepel vycházely s malou odchylkou do ±0,093 %. 

Průměrná hodnota naměřeného spalného tepla byla 27,20 1. −kgMJ , viz Tab. 18. 

Tab. 18 - Průběh měření spalného tepla W 9712 

Vzorek 
Číslo 

měření 

Hmotnost 
vzorku 

[g] 

Počáteční 
teplota 

[°C] 

Spalné 
teplo 

[MJ.kg
-1

] 

Celková 
hmotnost 

po 
měření 

[g] 

Průměr 
[MJ.kg

-1
] 

Dovolená 
odchylka 

0,5%  

Rozdíl v 
absolutní 
hodnotě 
[MJ.kg

-1
] 

Odchylka 
od 

průměru 
[%] 

W 9712  

1 0,7562 21,4857 27,18 10,0044 

27,20 0,136 

0,02 0,083 

2 9,7636 22,1534 27,20 10,012 0,00 0,010 

3 0,8025 22,9475 27,23 10,0079 0,03 0,093 

 

W 9716 

U tohoto vzorku nastal problém s vážením kelímku po měření, neboť byl na 

kelímku hnědý až hnědooranžový mazlavý povlak s bílou sraženinou, viz Obr. 16. 

 

Obr. 16 - Hnědý povlak na kelímku 

Od vážení jsem proto upustila a vážila kelímek pouze po jeho vymytí před 

dalším měřením. V Tab. 19 jsou zaznamenána jednotlivá měření. Protože u všech 3 

vzorků mělo měření stejný průběh (hnědý povlak, bílá sraženina), i vzhledem k tomu, že 

spalná tepla se lišila minimálně, ± 0,38 %, považovala jsem tato měření za objektivní. 

Průměrné spalné teplo bylo naměřeno 26,58 1. −kgMJ , viz Tab. 19. 
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Tab. 19 - Průběh měření spalného tepla W 9716 

Vzorek 
Číslo 

měření 

Hmotnost 
vzorku 

[g] 

Počáteční 
teplota 

[°C] 

Spalné 
teplo 

[MJ.kg
-1

] 

Celková 
hmotnost 

po 
měření 

[g] 

Průměr 
[MJ.kg

-1
] 

Dovolená 
odchylka 

0,5%  

Rozdíl v 
absolutní 
hodnotě 
[MJ.kg

-1
] 

Odchylka 
od 

průměru 
[%] 

W 9716  

1 0,4148 23,6294 26,57 - 

26,58 0,133 

0,01 0,038 

2 0,4684 22,8233 26,58 - 0,01 0,023 

3 0,3648 22,9709 26,58 - 0,00 0,015 

 

W 9813 

Po měření spalného tepla byly v kelímku drobné světlé pilinky. Spalné teplo 

bylo v průměru naměřeno 29,18 1. −kgMJ , viz Tab. 20. 

Tab. 20 - Průběh měření spalného tepla W 9813 

Vzorek 
Číslo 

měření 

Hmotnost 
vzorku 

[g] 

Počáteční 
teplota 

[°C] 

Spalné 
teplo 

[MJ.kg
-1

] 

Celková 
hmotnost 

po 
měření 

[g] 

Průměr 
[MJ.kg

-1
] 

Dovolená 
odchylka 

0,5%  

Rozdíl v 
absolutní 
hodnotě 
[MJ.kg

-1
] 

Odchylka 
od 

průměru 
[%] 

W 9813  

1 0,7409 23,0716 29,17 10,002 

29,18 0,146 

0,01 0,046 

2 0,7841 23,3438 29,19 9,9976 0,01 0,030 

3 0,7438 23,3153 29,19 9,9961 0,00 0,016 

 

W 9823 

Po měření byly v kelímku drobné bílé pilinky, spalné teplo bylo v průměru 

naměřeno 29,23 1. −kgMJ , viz Tab. 21. 

Tab. 21 - Průběh měření spalného tepla W 9823 

Vzorek 
Číslo 

měření 

Hmotnost 
vzorku 

[g] 

Počáteční 
teplota 

[°C] 

Spalné 
teplo 

[MJ.kg
-1

] 

Celková 
hmotnost 

po 
měření 

[g] 

Průměr 
[MJ.kg

-1
] 

Dovolená 
odchylka 

0,5%  

Rozdíl v 
absolutní 
hodnotě 
[MJ.kg

-1
] 

Odchylka 
od 

průměru 
[%] 

W 9823  

1 0,8368 22,967 29,25 10,0334 

29,23 0,146 

0,02 0,074 

2 0,83 23,3637 29,24 10,0311 0,00 0,013 

3 0,7366 23,2474 29,21 10,0295 0,03 0,087 

 



 

40 

6 TERMICKÁ ANALÝZA 

Pomocí termické analýzy jsme schopni sledovat fázové změny probíhající 

v tuhých látkách během zahřívání. Tyto změny jsou doprovázeny uvolňováním nebo 

pohlcováním tepla, změnou rozměrů, mechanických, elektrických, magnetických 

a dalších vlastností. Existuje několik metod v závislosti na zkoumaných změnách 

vlastností látek. V mém případě jsem prováděla termogravimetrii (TGA), derivační 

termogravimetrii (DTG) a diferenční termickou analýzu (DTA) [32]. 

Termogravimetrická analýza (TGA) 

Tato metoda umožňuje sledovat procesy spojené se změnou hmotnosti navážky 

vzorku dynamickým způsobem (kontinuální zvyšování teploty v čase). Je sledována 

závislost aktuální hmotnosti na teplotě a čase. Výsledkem měření je tzv. 

termogravimetrická křivka, která nám umožňuje vidět hmotnostní změny v teplotních 

a časových intervalech, z čehož lze usuzovat složení, případně hmotnostní zastoupení 

jednotlivých složek ve vzorku [32], [28]. Při zahřívání dochází k uvolňování plynné 

složky, což způsobuje snížení hmotnosti vzorku, toto je názorně znázorněno rovnicí 

[32]: 

( ) ( ) ( )gmsmsm BAAB +=   

Může nastat i jev opačný, kdy vlivem zahřívání látka reaguje s plynem a svoji 

hmotnost zvyšuje, viz . 

( ) ( ) ( )smgmsm ABBA =+  

Derivační termogravimetrie (DTG) 

DTG je v podstatě odvozena od TGA jejím derivováním hmotnosti 

),( tTfm = podle času. Derivační termogravimetrická křivka má potom tvar 

),( tTf
dt

dm
= . 

Tato metoda je vhodnější než TGA, pokud nás zajímá časová změna hmotnosti 

dějů, které probíhaly těsně za sebou. Křivka obsahuje vrcholy, tzv. píky, ve kterých má 

TGA křivka své inflexní body [28], [30]. 
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Diferenční termická analýza (DTA) 

 Při této metodě se sledují teplotní účinky na zkoumaný vzorek při jeho 

plynulém ohřevu, které jsou dány změnou tepelné energie (endotermické nebo 

exotermické změny). Touto metodou se měří teplotní rozdíly mezi zkoumaným a 

srovnávacím (indiferentním, změnám nepodléhajícím) vzorkem, které vznikají při jejich 

současném ohřevu. V případě mnou použitého přístroje se jedná o prázdný kelímek. 

Teplotní rozdíl je graficky zaznamenáván jako teplotní a časová závislost ),( tTfT =∆ , 

graficky je znázorněn DTA křivkou. Touto metodou lze určit fyzikální nebo chemické 

změny hmoty, při kterých dochází ke změnám entalpie H∆ , která se projevuje 

endotermními nebo exotermními změnami [28], [30].  

Vzniklou křivkou vedeme tzv. „nulovou linii“ (NL), která pomyslně spojuje 

počátek ohřevu po jeho konec. Pomocí této NL jsme schopni určit, zda probíhající děje 

byly endotermního nebo exotermního charakteru. Je nutné zdůraznit, že při ohřevu 

může současně docházet jak k jevům endotermním, tak exotermním a křivka DTA tedy 

znázorňuje převládající sumu dějů v daném okamžiku. Oblast křivky, která se nachází 

pod NL ukazuje na to, že výsledný efekt probíhajících reakcí má endotermní charakter, 

oblast DTA křivky ležící nad NL potom ukazují na výsledný efekt exotermní. 

6.1 Zkušební zařízení 

Měření výše uvedených metod probíhalo na zkušebním zařízení Mettler Toledo-

TGA/SDTA 851, viz Obr. 17.  Níže jsou uvedeny součásti zařízení: 

• pec, 

• váhy, 

• držák vzorků, 

•  platinový termočlánek,  

•  platinový kelímek, 

•  regulátor teploty, 

• PC na zapisování naměřených hodnot. 
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Obr. 17 - Přístroj METTLER TOLEDO TGA/SDTA 851 [26] 

6.2 Vzorky 

K měření bylo použito po jednom vzorku z každého zkušebního materiálu. Tato 

metoda vyžaduje malou navážku zkoušených vzorků jednak proto, že kelímek je 

poměrně malý a hlavně z toho důvodu, že menší částice urychlují průběh reakce a 

posunují její začátek k nižším hodnotám teplot. Vážení probíhalo přímo v přístroji, 

který dokáže změřit hmotnost s přesností na 0,1 g. Hmotnosti jednotlivých vzorků se 

pohybovaly kolem 20 mg.  

6.3 Zkušební postup 

Po vložení vzorku do kelímku a zapnutí zkušebního přístroje bylo třeba nastavit 

na PC požadované parametry. Program nabízí několik možností, za jakých má být 

měření provedeno. Rozsah teplot jsem zvolila do 1000 °C, vzestup teplot jsem nastavila 

na 10 1min −⋅°C , proudění vzduchu bylo 50 1min −⋅ml . 

Přibližně po 90-ti minutách došlo k ukončení měření. Z každého měření byl 

zaznamenán grafický výstup křivek termické analýzy. Program zaznamenal TGA 

křivku, ze které vypočítal TGA křivku jejím zderivováním. Křivka DTA znázorňuje 

průběh dějů probíhajících v referenčním vzorku vzhledem k naprogramovanému 

průběhu.  
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V grafech, znázorňujících TA každého vzorku zvlášť, jsou použity následující 

barvy:  

• černě  křivka TGA, 

• červeně křivka DTG a 

• modře křivka DTA. 

6.4 Termická analýza Ultramidu B27 E 

TGA a DTG (viz Obr. 18) 

Do 370 °C (1. fáze) dochází k minimálnímu úbytku hmotnosti, o 2,3 %. Mezi 

teplotami 370 °C až 460 °C (2. fáze) rychlost úbytku hmotnosti vzrůstá na maximum 

4,25 1min−⋅mg  s píkem při teplotě 437 °C. V této fázi se uvolňuje amoniak, oxid 

uhelnatý, oxid uhličitý a uhlovodíkové fragmenty. Celkový úbytek hmotnosti je o 

86,6 %. Do 600 °C (3. fáze) se rozkládá uhlíkatý zbytek, v této fázi je úbytek hmotnosti 

o 11,1 % a dojde k celkovému rozkladu vzorku beze zbytku. 

DTA (viz Obr. 18) 

V rozmezí teplot 210 °C až 240 °C dochází k tavení, výsledný efekt je 

endotermní. Při teplotách 330 °C až 600 °C je výsledný efekt reakcí exotermní. Pík 

křivky DTA je totožný s píkem DTG.  
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Obr. 18 - Termická analýza Ultramidu B27 E 
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6.5 Termická analýza vzorku 9711 

TGA a DTG (viz Obr. 22, Příloha A) 

Do teploty 300 °C dochází jen k nepatrnému úbytku hmotnosti o 2,3 % (1. fáze).  

Mezi 300 °C až 400 °C (2. fáze) dochází k rychlejšímu úbytku hmotnosti 13,9 %, 

přičemž pík na křivce DTG (340 °C) v této fázi udává rychlost snížení hmotnosti o 1,2 

1min−⋅mg . V této fázi dochází k uvolnění melamin kyanurátu, který je ve vzorku 

obsažen v množství 15 %.  Od 400 °C do 460 °C (3. fáze) nastává rozklad PA 6, 

hmotnost klesá o 58,1 %. Pro tuto fázi je také patrný maximální úbytek hmotnosti daný 

píkem na DTG při teplotě 440 °C a to o 3,1 1min−⋅mg . V poslední 4. fázi, dochází 

k rozkladu uhlíkatého zbytku, cca do 660 °C, úbytek hmotnosti v této fázi je 16,3 %, 

poté už k úbytku hmoty nedochází, dojde k úplnému rozkladu. 

DTA (viz Obr. 22, Příloha A) 

Nulová linie (NL) prochází následujícími teplotami. Mezi 210 °C až 240 °C 

dochází k tavení vzorku, jedná se o mírně endotermní reakci. Při teplotě 310 °C až 

340 °C se projevil mírně endotermní charakter probíhajících reakcí s píkem v teplotě 

340 °C, který je totožný s prvním, menším píkem u DTG. Tento efekt je způsoben 

rozkladem retardéru. Mezi teplotami 340 °C – 640 °C jsou navenek všechny reakce 

exotermní. Pro tuto oblast jsou význačné 2 píky. První pík je sice zanedbatelný, ale 

vyskytuje se při totožné teplotě, jako pík DTG (440 °C). Druhý pík je daleko výraznější, 

při teplotě 510 °C, v této oblasti dochází k rozkladu uhlíkatého zbytku.  

6.6 Termická analýza vzorku 9712 

TGA a DTG (viz Obr. 23, Příloha A) 

Do teploty 300 °C nedochází k výraznému úbytku hmoty, ztráta hmotnosti je 

pouze o 2,17 % (1. fáze). . Mezi 300 °C až 390 °C (2. fáze) je úbytek hmotnosti 

nejvýraznější, na konci fáze je úbytek hmotnosti 66 %, maximální rychlost úbytku 

hmotnosti, 4,3 1min−⋅mg , je dána píkem na DTG křivce při 370 °C. V této fází dochází 

pravděpodobně k rozkladu melamin polyfosfátu a také části PA 6. V rozmezí teplot 

mezi 390 °C až 410 °C (3. fáze) dochází k rozkladu PA 6, úbytek hmotnosti je 11,1 % 

s píkem ve 410 °C a hodnotou 0,9 1min −⋅mg . Mezi teplotami 410 °C až 800 °C (4. fáze) 

dochází k rozkladu uhlíkatého zbytku a pravděpodobně i zbytků retardéru Melapur 200, 
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který je ve vzorku obsažen 20 % hm., celkově v této fázi dojde ke snížení hmotnosti o 

přibližně 17,8 % hm.                

DTA (viz Obr. 23, Příloha A) 

Nulová linie (NL) prochází následujícími teplotami. Mezi 210 °C až 250 °C 

dochází k tavení materiálu. V rozmezí 320 °C až 350 °C mají probíhající reakce mírně 

převažující endotermní charakter. Mezi teplotami 350 °C až 380 °C je výsledný efekt 

reakcí endotermní s maximem při teplotě 370 °C, což je totožná teplota s maximálním 

píkem na DTG. Zbytek probíhajících reakcí se projevuje exotermním charakterem až 

do teplot 820 °C. Tato oblast je charakteristická dvěma význačnými píky. První je při 

teplotě 390 °C, druhý při teplotě 440 °C. 

6.7 Termická analýza vzorku 9716 

TGA a DTG (viz Obr. 24, Příloha A) 

Do 340 °C (1. fáze) je úbytek hmotnosti minimální, 2,7 %. Do 390 °C (2. fáze) 

dochází k maximální rychlosti úbytku hmoty, 7 1min−⋅mg , s píkem při teplotě 350 °C. 

V této fázi se hmotnost sníží o 72,7 %, což je způsobeno rozkladem PA 6 (ve vzorku 

obsažen 74,7 %) a současně také rozkladem retardérů F-2400 a R-flam 5. Mezi 

teplotami 390 °C až 440 °C (3. fáze) dojde k úbytku hmotnosti o 6,8 %, což je 

způsobeno rozkladem zbylého PA 6. Do 600 °C probíhá rozklad uhlíkatého zbytku, což 

činí 20,5 % hmotnosti. 

DTA (viz Obr. 24, Příloha A) 

Nulová linie (NL) prochází následujícími teplotami. K tavení vzorku dochází 

v rozmezí teplot 200 °C až 250 °C. Mezi 315 °C až 345 °C mají reakce nepatrný 

endotermní charakter. Při 350 °C nastává prudká změna, nepříliš velkým, ale ostrým 

píkem, který je totožný s píkem na DTG. V rozpětí teplot 355 °C a 380 °C jsou reakce 

opět endotermního charakteru s píkem při 360 °C. Ostatní reakce mají výsledný efekt 

endotermní, s dvěma píky a to při 390 °C a 490 °C. 
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6.8 Termická analýza vzorku 9813 

TGA a DTG (viz Obr. 25, Příloha A) 

Do 300 °C (1. fáze) nedochází k výraznému úbytku hmotnosti, o 1,9 %. Mezi 

300 °C až 410 °C (2. fáze) dochází k rozkladu melamin kyanurátu (ve vzorku 10 % 

hm.) a polysiloxanu (ve vzorku 2 % hm.) a z části také PA 6, úbytek hmotnosti je o 

20 %, rychlost úbytku hmotnosti není výrazná (0,6 1min−⋅mg ) s píkem v teplotě 

330 °C. Největší úbytek hmotnosti je zaznamenán mezi teplotami 410 °C až 460 °C (3. 

fáze), hmotnost se sníží o 60 %, rychlost úbytku hmotnosti je 4,5 1min−⋅mg , s píkem při 

teplotě 430 °C. V této fázi dochází k rozkladu zbylého PA 6. Poslední fáze (4. fáze) je 

do teploty 600 °C, kde probíhá rozklad uhlíkatého zbytku a úbytek hmotnosti činí 

16,8 %.  

DTA (viz Obr. 25, Příloha A) 

Nulová linie (NL) prochází následujícími teplotami. Při teplotách 210 C - 

250 °C. Mezi teplotami 310 °C až 345 °C mají reakce mírný endotermní charakter, 

s píkem při 330 °C, který se shoduje s menším píkem na DTG způsobeném rozkladem 

retardéru. První exotermní charakter reakcí se projeví mezi teplotami 345 °C až 400 °C, 

s píkem při 389 °C. Mezi 400 °C až 460 °C mají reakce endotermní charakter se dvěma 

menšími píky při 410 °C až 430 °C, přičemž druhý z píků je totožný s maximální píkem 

na DTG. Do teplot přibližně 610 °C probíhají už jen reakce s převládajícím exotermním 

charakterem s maximálním píkem v teplotě 490 °C. 
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6.9 Termická analýza vzorku 9823 

TGA a DTG (viz Obr. 26, Příloha A) 

Do 330 °C (1. fáze) dochází k minimálnímu úbytku hmotnosti, 2,7 %. Od 

330 °C do 460 °C (2. fáze) dochází k plynulému úbytku hmotnosti o 74,3 %, 

pravděpodobně způsobeném rozkladem PA a částečným rozkladem retardéru Exolit OP 

1314. V této fázi je rychlost úbytku hmotnosti nejvyšší a to 2,8 1min−⋅mg . Pík křivky 

DTG je při teplotě 410 °C. Mezi teplotami 460 °C až 660 °C (3. fáze) se rozkládá 

uhlíkatý zbytek o hmotnosti 15,6 %. V tomto případě nedojde k úplnému rozkladu 

vzorku, přibližně 7,7 % původní hmotnosti zůstane do 1000 °C nespálena. 

Pravděpodobně se jedná o zbytek z organických fosfinátů.  

DTA (viz Obr. 26, Příloha A) 

Nulová linie (NL) prochází následujícími teplotami. Tavení nastává při teplotách 

210 °C – 240 °C s endotermním charakterem. Mezi 310 °C – 345 °C jsou reakce 

nepatrně endotermní. Do teplot 950 °C probíhají už jen reakce s převažujícím 

exotermním charakterem se dvěma píky, první je při teplotě 395 °C a je totožný 

s menším píkem na DGT a druhý je při teplotě 580 °C.  
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7 VYHODNOCENÍ A DISKUSE NAMĚŘENÝCH DAT 

7.1 Vyhodnocení teploty vzplanutí a vznícení 

Nejvyšší hodnotu teploty vzplanutí (FIT) vykazoval Ultramid B27 E (440 °C). 

Nejnižší FIT byla naměřena u vzorku W 9716 (350 °C), který je na bázi bromu. 

Z výsledků naměřených hodnot FIT vyplývá, že přidané retardéry hoření nijak pozitivně 

neovlivňují zapalitelnost, viz Graf 1. 

Situace je jiná u měření teploty vznícení (SIT). Rozdíl v hodnotách SIT mezi 

jednotlivými vzorky už není tak markantní (Graf 1). Čistý polyamid 6 ve formě 

Ultramidu B27 E se vznítil při stejné teplotě (470 °C) jako výše zmíněný vzorek W 

9716, vzorek W 9711 (na bázi melamin kyanurátu) a vzorek 9813 (na bázi melamin 

kyanurátu a polysiloxanu). Nejhůře se jeví vzorek W 9823 na bázi organických 

fosfinátů. Nejlépe z tohoto měření se jeví vzorek W 9712, který se vznítil při 490 °C. 

Tento vzorek je na bázi melamin polyfosfátu (20 %). Vzhledem k vyrovnaným 

hodnotám SIT nelze prokázat pozitivní vliv retardérů na vznětlivost materiálu. 

Graf 1 Teploty vzplanutí a vznícení 
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7.2 Vyhodnocení spalného tepla 

Vliv přidaných retardérů na spalné teplo je daleko výraznější než je tomu teploty 

vzplanutí a vznícení (Graf 2). Nejlepší hodnotu spalného tepla jsem naměřila u vzorku 

W 9716 (na bázi bromu) o 14,3% nižší, než je spalné teplo Ultramidu B27 E. To je 

způsobeno tím, že tento retardér za zvýšené teploty vytváří nehořlavý HBr, který 

nařeďuje spaliny a vytváří na povrchu ochranou vrstvu. Po spálení zůstal na kelímku 

hnědooranžový mazlavý povlak.  

Dobrý výsledek vykazuje i vzorek W 9712, který je na bázi melamin 

polyfosfátu, což je dáno tím, že při rozkladu melaminu na amoniak a tepelně stálé 

kondenzáty se vytvořené zeplo absorbuje a dojde k ochlazení viz Kapitola 2.3 .  

U vzorků Ultramid B27 E, W 9711 došlo k jejich dokonalému spálení. U W 

9813 a W 9823 zbyly drobné bílé pilinky, tyto vzorky mají i podobné hodnoty spalného 

tepla. Oba vzorky obsahují fosfor. W 9813 obsahuje 2 % polysiloxanu a W 9823 

obsahuje 20 % organických fosfinátů. 

Graf 2 Spalné teplo 
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7.3 Vyhodnocení termické analýzy 

Z porovnání všech termogravimetrických křivek (Obr. 19) je patrné, že do teplot 

kolem 300 °C se vzorky chovaly podobně a nepodléhaly téměř žádným změnám           

(1. fáze). TGA Ultramidu B27 E (černá) ukazuje na hladký průběh do cca 460 °C, což je 

dáno tím, že tento vzorek je bez příměsí a v této fázi dochází k rozkladu čistého PA 6.  

Při teplotách 460 °C - 600 °C dochází k rozkladu uhlíkatého zbytku.  

Vzorky W 9711 (modrá), W 9712 (zelená) a W 9813 (červená) se začaly 

rozkládat jako první, při teplotě 300 °C. U vzorku 9711 se v první fázi rozkládá 

melamin kyanurát s maximální rychlostí úbytku hmotnosti (píkem) při 330 °C. Poté už 

dochází k rozkladu PA 6. Obdobný průběh je i u vzorku W 9813, což je způsobeno 

podobným složením, oba vzorky obsahují melamin kyanurát, (W 9711 obsahuje 15% a 

W 9813 obsahuje 10%). Rozdíl ve 2. fázi (340 °C - 410 °C) je dán tím, že vzorek W 

9813 obsahuje navíc ještě 2% příměsi Dow Corning 4-7105 obsahující polysiloxanový 

prášek.  

Vzorek W 9823 (fialová) se během 1. i 2. fáze chová podobně jako čistý 

Ultramid B27 E, až do teploty 450 °C, kdy je úbytek hmotnosti nižší než u Ultramidu B 

27 E. Vzorek W 9823 je zajímavý také tím, že u jako jediného nedojde k úplnému 

rozkladu vzorku a zůstane nespálený zbytek po organickém polyfosfinátu. Tento zbytek 

zaujímá 7 % původní hmotnosti. 

Vzorek W 9716 (žlutá) je charakteristický nejvyšší rychlostí úbytku hmotnosti, 

s píkem 7 1min−⋅mg  při teplotě 350 °C. 

Křivka TGA u vzorku W 9712 má mezi teplotami 360 °C až 410 °C podobný 

průběh jako TGA u W 9716 s tím rozdílem, že k úbytku hmotnosti dochází při teplotě 

o 20 °C vyšší. Od teploty 410 °C dochází k rozkladu uhlíkatého zbytku a zbytků 

Melapuru 200. Tento vzorek je zajímavý tím, že oproti ostatním, které se do teploty cca 

600 °C rozkládají beze zbytku (s výjimkou W 9723), se celý rozkládá až při teplotě 

800 °C. 
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T ermograv imetr ická analý za vzor ků P A  6

!PA PIB B27E 4
PA  PIB B 27E 4,  22,5000 mg
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!PA PIB W9823
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PA  PIB W9716, 22,6000 mg
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Obr. 19 - Termogravimetrická analýza 

 

Porovnáním všech derivačních termogravimetrických křivek (Obr. 20) lze 

vypozorovat maximální rychlost úbytku hmotnosti z jednotlivých píků. Nejrychleji 

docházelo k úbytku hmotnosti u vzorku W 9716, zároveň při nejnižší teplotě (350 °C) 

a to o 7 1min−⋅mg . O něco nižší rychlost úbytku hmotnosti 4,5 1min−⋅mg  vykazoval 

vzorek W 9813 s píkem při teplotě 430 °C. DTG u tohoto vzorku ukazuje ještě na jeden, 

menší pík při nižší teplotě (330 °C), s rychlostí úbytku hmotnosti 0,6 1min−⋅mg .   

Středně rychlý úbytek hmotnosti vykazovaly vzorky W 9712 a Ultramid B27 E. 

Tyto vzorky mají téměř totožné píky, co se týče rychlosti úbytku hmotnosti, 4,3 

1min−⋅mg  a 4,25 1min−⋅mg , ovšem při různých teplotách. Vzorek W 9712 píku 

dosahuje dříve, při teplotě 360 °C, zatímco Ultramid B 27 E až při teplotě 437 °C. U 

vzorku W 9712 je navíc zaznamenán menší pík při teplotě 410 °C, při rychlosti úbytku 

hmotnosti 0,9 1min−⋅mg .  

Nejpomaleji se rozkládaly vzorky W 9711 a W 9823. U vzorku W 9711 jsou 

patrné dva výrazné píky, z čehož první má hodnotu 1,2 1min−⋅mg , při teplotě 340 °C 

a druhý, maximální má hodnotu 3,1 1min−⋅mg , při teplotě 440 °C. Podobně je tomu 
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i u vzorku W 9823, ten má maximální pík v hodnotě 2,8 1min−⋅mg , při teplotě 410 °C, 

nižší pík je méně výrazný a má hodnotu 1,7 1min−⋅mg , při teplotě 395 °C. 

 

Obr. 20 - Derivační termogravimetrická analýza 

 

Ze srovnání jednotlivých DTA křivek (Obr. 21) je patrné, že všechny vzorky se 

taví přibližně ve stejných teplotách a to v rozmezí 200 °C – 250 °C. Vzorky  Ultramid 

B27 E a především W 9716 vykazují nižší poklesy endotermních píků.  

Vzorek Ultramid B27 E se výrazně liší od ostatních nejvýraznějším a zároveň 

maximálním píkem při relativně nízké teplotě 437 °C. Kolem teploty 330 °C jsou 

reakce mírně endotermní. 

U ostatních vzorků dochází k větším výkyvům od NL. Po tavení nastávají reakce 

s převládajícím endotermním charakterem.  

Vzorky W 9711 a W 9813 se chovají podobně (stejně jako u TGA a DTG). 

Výkyvy obou křivek probíhají při podobných teplotách (510 °C a 490 °C) s podobnými 

píky, které se dají považovat za 2. nejvyšší (po Ultramidu B 27 E). 
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Za nejyvrovnanější průběh reakcí endo-exotermních lze podle průběhu křivky 

a NL považovat vzorek W 9823. Pro tento vzorek je charakteristický pozvolný průběh 

endotermních a exotermních reakcí. Maximálního píku při exotermních dějích dosahuje 

při 580 °C. 

Křivka DTA se u vzorku W 9712 od NL příliš nevychyluje. Pík charakterizující 

endotermní převahu probíhajících reakcí nabývá nejvyšší hodnoty ze všech vzorků, 

zbylé dva píky u exotermně převládajících reakcí jsou ale oproti ostatním křivkám 

značně nízké, i maxima dosahuje 2. pík při nejnižší teplotě 390 °C. 

Křivka DTA vzorku W 9716 má zpočátku podobný průběh jako DTA u W 9712 

(do teploty cca 380 °C). Po té mají reakce jasně převládající exotermní charakter.  
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Obr. 21 - Diferenční termická analýza 
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8 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo pomocí normalizovaných metod zhodnotit vliv různých typů 

retardérů na PTCH polyamidových směsí. Tyto PTCH zahrnovaly stanovení 

zapalitelnosti a vznětlivosti materiálů dle ČSN 64 0149, stanovení spalného tepla 

pomocí ČSN EN ISO 1716. Při stanovování PTCH polyamidů 6 plněnými různými 

retardéry jsem došla k následujícím závěrům. 

Přidané retardéry nijak pozitivně neovlivňují zapalitelnost polyamidu 6. 

Nejméně vhodný byl retardér na bázi bromu, jehož teplota vzplanutí byla o 90 °C nižší 

než FIT čistého polyamidu 6. Navíc takto retardované polyamidy během zkoušky 

uvolňovaly toxické plyny s charakteristickým velmi nepříjemným zápachem.  

Vliv přidaných retardérů na vznětlivost byl zanedbatelný. Vzorky s obsahem 

retardérů na bázi melamin kyanurátu, bromu a melamin kyanurátu s polysiloxanem 

měly hodnoty stejné jako čistý polyamid 6. Lepších výsledků dosahoval pouze retardér 

na bázi melamin polyfosfátu. 

Výraznější vliv přidaných retardérů jsem pozorovala u výsledků měření 

spalného tepla, kde nejlépe ovlivnil spalné teplo retardér na bázi bromu a taky retardér 

na bázi melamin polyfosfátu. 

Pozitivní účinek retardérů jsem zaznamenala i u sledování diferenční termické 

analýzy. Retardéry snižují výsledný efekt exotermních reakcí a u všech patrný i jejich 

ochlazující účinek.  
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PŘÍLOHA A  

Termická analýza 

 

Method: TA  in air Pt 
dt 1,00 s
  50,0°C  2,0 min        Air 50,0 ml/min
  50,0 1000,0°C  10,00°C/min       A ir 50,0 ml/min
  1000,0°C 5,0 min                A ir 50,0 ml/min
Synchronization enabled

Sample: P A  P IB  W9 7 1 1  2 , 2 1 ,5 0 0 0  mg
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Obr. 22 Termická analýza vzorku W 9711 
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Sample: P A  P IB  W97 1 2 , 22 ,49 0 0  mg

M ethod: TA  in air Pt 
dt 1,00 s
  50,0°C  2,0 min        Air 50,0 ml/min
  50,0 1000,0°C  10,00°C/min       A ir 50,0 ml/min
  1000,0°C 5,0 min                A ir 50,0 ml/min
Synchronization enabled
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Obr. 23 Termická analýza vzorku W 9712 

 

 

Sample: P A  P IB  W97 1 6 , 22 ,60 0 0  mg

M ethod: TA  in air Pt 
dt 1,00 s
  50,0°C  2,0 min        Air 50,0 ml/min
  50,0 1000,0°C  10,00°C/min       A ir 50,0 ml/min
  1000,0°C 5,0 min                A ir 50,0 ml/min
Synchronization enabled
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Obr. 24 Termická analýza vzorku W 9716 
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Sample: P A  P IB  W98 1 3 , 20 ,90 0 0  mg

M ethod: TA  in air Pt 
dt 1,00 s
  50,0°C  2,0 min        Air 50,0 ml/min
  50,0 1000,0°C  10,00°C/min       A ir 50,0 ml/min
  1000,0°C 5,0 min                A ir 50,0 ml/min
Synchronization enabled
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Obr. 25 Termická analýza vzorku W 9813 
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Obr. 26 Termická analýza vzorku W 9823
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